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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Zwyk³a

W swojej niewys³owionej dobroci,

Bóg wybra³ na Nastêpcê �w. Piotra,

Karola Wojty³ê, aby przewodzi³

Ko�cio³owi i prowadzi³ nas

drog¹ wiary do zbawienia.

Bo¿e, prosimy Ciê, obud�

w nas ducha gorliwo�ci

chrze�cijañskiej, aby�my za

Jego przyk³adem, powierzy-

li nasze ¿ycie Twojemu nie-

skoñczonemu mi³osierdziu

i szerzyli na ziemi Królestwo

Twej mi³o�ci i pokoju.

Naj�wiêtszaMatko, TobieOj-

ciec �wiêty zawierzy³ ca³e swe

¿ycie i Pontyfikat. Miej Go w Swo-

jej opiece.

Artur, El¿bieta, Natalia, Patryk Jura

W Wadowickiej Bazy-
lice od 2005 roku w ró¿-
nych porach dniach s³y-
chaæ by³o modlitwê, któ-
rej fragment przytoczê:
�Bo¿e w Trójcy Przenaj-

�wiêtszej, dziêkujemy Ci za to, ¿e
da³e� Ko�cio³owi Papie¿a Jana Paw³a
II, w którym zaja�nia³a Twoja ojcow-
ska dobroæ, chwa³a krzy¿a Chrystusa
i piêkno ducha mi³o�ci� Udziel nam
za Jego przyczyn¹ zgodnie z Twoj¹
wol¹ tej ³aski, o któr¹ prosimy z na-
dziej¹, ¿e Twój s³uga Papie¿ Jan Pawe³
II zostanie rych³o w³¹czony w poczet
Twoich �wiêtych.�
14 stycznia uczestniczymy we mszy

�w. koncelebrowanej, homiliê wyg³o-
si³ Przeor z Górki Ojciec Benedykt Bel-
grau. Nawi¹za³ do daty beatyfikacji
Jana Paw³a II � 1 maja 2011 r. w tym
roku jest to Niedziela Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. Papie¿a Jana Paw³a II mo¿-
na nazwaæ Aposto³em Mi³osierdzia.
Karol Wojty³a w 1938 roku przeczy-

ta³ dzienniczek Siostry Faustyny i uwa-
¿a³, ¿e to wszystko co jest w nim za-
pisane pochodzi od Boga. Orêdzie
o Bo¿ym Mi³osierdziu przekazane
przez Chrystusa �w. Siostrze Fausty-
nie by³o oparciem dla Karola Wojty³y
w okresie wojny �wiatowej. Gdy jako
m³ody ch³opak pracowa³ w fabryce
Solvay w Borku Fa³êckim, czêsto
przychodzi³ na modlitwê do klaszto-
ru Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia.

Jako biskup bardzo
prze¿y³ zakaz z Stoli-
cy Apostolskiej
w roku 1958 dotycz¹-
cy szerzenia kultu Bo-
¿ego Mi³osierdzia. Przez 20 lat wielo-
krotnie interweniowa³ u Stolicy Apostol-
skiej udowadniaj¹c, ¿e zakaz ten p³y-
nie z powierzchownego poznania tre-
�ci objawieñ Siostry Faustyny. Dopiero
w maju 1978 roku po dok³adnej anali-
zie dzienniczka Siostry Faustyny, w któ-
rej bardzo pomóg³ Kardyna³ Wojty³a �
Stolica Apostolska odwo³a³a zakaz kul-
tu Bo¿ego Mi³osierdzia. Ju¿ jako kar-
dyna³owi bardzo zale¿a³o na wyniesie-
niu na o³tarze Siostry Faustyny. Jako
Papie¿ w 1993 roku og³osi³ j¹ jako b³o-
gos³awion¹ a w 2000 roku jako �wiêt¹.
W tym samym roku �wiêto Bo¿ego Mi³o-
sierdzia ustanowiono dla ca³ego Ko�cio³a.
Jan Pawe³ II by³ w ³agiewnickim sanktu-
arium dwukrotnie. Pierwszy raz w marcu
1997 rokumodli³ siê przy cudownym obra-
zie Jezusa Mi³osiernego i przy grobie Sio-
stry Faustyny.Mówi³, ¿e nic nie jest tak po-
trzebne cz³owiekowi jakBo¿eMi³osierdzie.
Podczas pielgrzymki w 2002 roku Papie¿
konsekrowa³ now¹ �wi¹tyniê i zawierzy³
�wiat Bo¿emu Mi³osierdziu og³aszaj¹c, i¿
£agiewniki s¹ �wiatowymSanktuariumBo-
¿egoMi³osierdzia.
Po mszy �w. wierni wyszli na zewn¹trz,

otoczyli pomnik Jana Paw³a II i z wielk¹
rado�ci¹ za�piewali �Barkê�. Na zakoñ-
czenie ks. infu³at powiedzia³: �Przysz³o
nam ¿yæ w bardzo ciekawych czasach�.

Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

Mt 5, 1-12a B³ogos³awieni ubodzu duchem

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊTEGOPAW£AAPOSTO£A
DOKORYNTIAN:

Cieszcie siê i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
PROROKASOFONIASZA:

So 2, 3; 3, 12-13 Szukajcie pokory
1 Kor 1, 26-31 Bóg wybra³ wzgardzonych

EWANGELIA:
Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami:
B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asno�æ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwo�ci, albowiem oni bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi.
B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ prze�ladowanie dla sprawiedliwo�ci, albowiem do
nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni jeste�cie, gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i prze�laduj¹ was, i gdy z mego
powodu mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na was.
Cieszcie siê i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

4. Niedziela Zwyk³a - 30 stycznia 2011r.
1. Dzisiaj o godz. 17.30 bêdzie
w miejsce nieszporów koncert kolêd
w wykonaniu naszego chóru parafial-
nego. Serdecznie zapraszamy.

2. Jutro spotkanie Szko³y Modlitwy

Jana Paw³a II w kaplicy Matki Bo¿ej

o godz. 16.00.

Radosny dzieñ
Na ten dzieñ czekali�my piêæ i pó³

roku. 8 kwietnia 2005 roku podczas
uroczysto�ci pogrzebowych Jana Paw-
³a II na Placu �w. Piotra wo³ano: �Santo
Subito � �wiêty natychmiast�. 13 maja
2005 roku Benedykt XVI og³asza, ¿e
zezwala na odst¹pienie od wymagane-
go przez przepisy ko�cielne 5 letniego
okresu zw³oki od �mierci danej osoby
na rozpoczêcie beatyfikacji. 28 czerw-
ca 2005 roku oficjalnie rusza proces be-
atyfikacyjny w diecezji rzymskiej.
4 listopada 2005 roku rozpoczyna siê

proces beatyfikacyjny w diecezji kra-
kowskiej. Pielgrzymi z Wadowic z ks.
infu³atem Jakubem Gilem uczestnicz¹
w tej podnios³ej uroczysto�ci w Kate-
drze na Wawelu. 14 stycznia 2011 roku
� najrado�niejszy dzieñ zakoñczenia
procesu beatyfikacyjnego. Papie¿ sk³a-
da podpis pod dokumentem uznaj¹cym
cud za wstawiennictwem Jana
Paw³a II i og³asza, i¿ beatyfikacja Pa-
pie¿a Polaka bêdzie 1 maja 2011 roku
w Rzymie. Ogromna rado�æ na ca³ym
�wiecie, w Polsce i w rodzinnym mie-
�cie Karola Wojty³y w Wadowicach.
Ludzie wyra¿aj¹ j¹ w ró¿ny sposób, ale
g³ównie dziêkuj¹ modlitw¹. W naszym
mie�cie bicie dzwonów wzywa³o nas
na dziêkczynn¹ mszê �w.
16 pa�dziernika 1978 roku dzwo-

ny og³asza³y radosn¹ nowinê � wa-
dowiczanin zosta³ wybrany na Stoli-
cê Piotrow¹. Wtedy wieczorem mo-
dlili�my siê w �wi¹tyni, dziêkuj¹c
Bogu za wybór kardyna³a Karola
Wojty³y na Papie¿a.

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37
dzwony bi³y smutno � odszed³ do Pana
Jan Pawe³ II. W Bazylice trwa³y modli-
twy za Jego duszê.
14 stycznia 2011 roku o godz. 21.00

ko�ció³ wype³ni³ siê wiernymi z Wado-
wic i okolicy aby dziêkowaæ Bogu, ¿e
nasze modlitwy zosta³y wys³uchane.
Reflektory o�wietlaj¹ rze�bê przedsta-
wiaj¹c¹ postaæ Papie¿a, który w 1999
roku w Wadowicach mówi³: �Tu
wszystko siê zaczê³o�.
Pod�wietlone sklepienie dziêki poli-

chromii przedstawia nauczanie Papie-
¿a poprzez encykliki. Prezbiterium
w blasku �wiate³ bij¹cych od choinek.
Na o³tarzu tablica z napisem: �Módl-
my siê o wyniesienie na o³tarze Jana
Paw³a II�. Tablica ta dotychczas znaj-
dowa³a siê w kaplicy papieskiej. Gorli-
wie modlili�my siê zw³aszcza ka¿dego
2 miesi¹ca od maja 2005 roku o godz.
20:00. Odbywa³y siê w naszej bazylice
wieczory modlitw o rych³¹ beatyfika-
cjê najwiêkszego naszego rodaka. Co
miesi¹c od roku 2001 ka¿dego 16 piel-
grzymujemy na Jasna Górê, na Apel Ja-
snogórski, aby przed obliczem Matki
Bo¿ej Królowej Polski za ¿ycie Jana
Paw³a II dziêkowaæ, za jego pontyfikat
a po �mierci prosiæ o wyniesienie na o³-
tarze. Co miesi¹c je�dzimy do Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiew-
nikach aby uczestniczyæ w Godzinie
Mi³osierdzia i modliæ siê przed cudow-
nym obrazem Jezusa Mi³osiernego
i przy grobie �w. Siostry Faustyny.
Naszym pielgrzymkom do sanktu-

ariów w Polsce, a tak¿e na szlakach gór-
skich zawsze towarzyszy³a modlitwa za
Jana Paw³a II.

(ci¹g dalszy na str. 8)

¯y³ sobie cz³owiek. Pobo¿ny by³. Co-
dziennie zanosi³ swoje modlitwy do Boga.
Mia³ cztery córki. Widzia³y one czêsto
swojego ojca modl¹cego siê na kolanach.
Pewnego razu jedna z córek podesz³a do
niego i zapyta³a: �Czy niemia³by� nic prze-

B³ogos³awieni
ciwko temu, gdybym wst¹pi³a do klasztoru
i po�wiêci³a swe ¿ycie Bogu?� Ojciec od-
powiedzia³: �Chcê tylko twojego szczê�cia�.
Szukamy szczê�cia. Próbujemy. Nie zawsze
wychodzi. Nie zabraniajmy i�æ za g³osem
Pana. Nie zmuszajmy dzieci do realizacji
�naszych planów� .
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 04 lutego
6.00 �p. Ryszard Szopiñski
7.00 �p. Barbara Okoñska
7.30 �p. Jan Malczyk
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za

grzechy nasze i ca³ego �wiata
12.00 �p. Ryszard Skrzypczak
16.30 �p. Stanis³aw Oszustowicz
18.00 �p. Agata Jurczak-Kordek i zmrali z rodziny

�p. Zofia Flaga - 15 r.�m. i Stefan m¹¿

Sobota 05 lutego
6.00 �p. Stanis³aw Oszustowicz
7.00 �p.MariaZiaja,ks.Micha³Ry�,ks.Czes³awMa³ysa
7.30 �p. Jan Malczyk
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz o b³.
Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedykta XVI, podziê-
kowanie za decyzjê o beatyfikacji S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, zaDuchowieñstwo,
Ojczyznê, RadioMaryja i TVTrwam

18.00 W 50-lecie �lubu Marii i Stanis³awa
z podziêkowaniem i o b³. Bo¿e

Niedziela 06 lutego
6.00 �p. Józef Stopa
7.30 �p. Jan Malczyk

�p. Teresa i Stanis³aw Sikora
9.00 �p. Adolf Gonet - 16 r.�m.
10.00 Roków �p. Pawe³ Kurek - 4 r.�m.
10.30 �p. Genowefa Kucia - 20 r.�m.
12.00 �p. Alojzy Kumorowski - 4 r.�m.
13.15 Chrzty
18.00 �p. Józef Cabak

Czwartek 03 lutego
6.00 �p. Jan Gawron
7.00 �p. Barbara Okoñska
7.30 �p. Ryszard Skrzypczak
8.00 �p. Jan Malczyk
12.00 �p. Ryszard Szopiñski
18.00 �p. Stanis³aw Oszustowicz

�p. Kazimiera Kasprzak

Poniedzia³ek 31 stycznia
6.00 �p. Marianna Lempart
7.00 �p. Ryszard Skrzypczak
7.30 �p. Barbara Okoñska
8.00 �p. Jan Malczyk
12.00 �p. Stanis³aw Oszustowicz
18.00 �p. Jan Gawron

�p. Kazimiera Kasprzak
Wtorek 01 lutego
6.00 �p. Ryszard Skrzypczak
7.00 �p. Barbara Okoñska
7.30 �p. Jan Gawron
8.00 �p. Jan Malczyk
12.00 �p. Stanis³aw Oszustowicz
18.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o dalsze ³aski dla

Miko³aja Tomczak w dniu 18 urodzin
�p. Kazimiera Kasprzak

�roda 02 lutego
6.00 �p. Marianna Lempart
7.00 �p. Maria Klauzner
8.00 �p. Jan Malczyk
10.00 �p. Stanis³aw Oszustowicz
12.00 �p. W³adys³aw Tura³a
16.00 Podziêkowanie za spotkanie

op³atkowe od XII Ró¿y
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii Malickiej
w dniu imienin

Za zmar³ych
�p. Józef Cabak
�p. Józef Stopa
�p. Józef Madoñ
�p. El¿bieta Kozina
�p. Marian, Krystyna z rodzicami
�p.W³adys³awa Pawlik - 5 r.�m.
�p. Krystyna Góra
�p. Jan Gawron
�p. Ryszard Skrzypczak
�p. Barbara Okoñska
�p. Ryszard Szopiñski
�p. Weronika Szostek
�p. Marianna Lempart
�p. Wanda Mika

20.00 Dziêkczynienie za Jana Paw³a II

3. W �rodê jest �wiêto Ofiarowania
Pañskiego zwane u nas �wiêtem Matki
Bo¿ej Gromnicznej. Msze �w. odpra-
wimy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Podczas
tej ostatniej mszy �w., któr¹ odprawi
ks. pra³at W³adys³aw Z¹zel, wraz z ze-
spo³em góralskim � bêdziemy dziêko-
waæ Bogu za wyznaczony dzieñ beaty-
fikacji Jana Paw³a II. Na ka¿dej mszy
�w. po�wiêcimy gromnice. Prosimy tak
zabezpieczyæ �wiece by nie rozlewaæ
wosku po ³awkach i posadzce. Grom-
nica jest symbolem Pana Jezusa i Jego
Matki. Jest skutecznym znakiem
ochrony przed nieszczê�ciami. Gdy
burze szalej¹, gdy �mieræ siê zbli¿a �
�wiecimy gromnice i modlimy siê.
Przypominamy wiernym, ¿e wszystkie
Sakramenty �wiête s¹ dla osób
¿ywych. Równie¿ Sakrament Chorych
jest przeznaczony dla cz³owieka ¿ywe-
go, który powa¿nie choruje. Nie jest on
konieczny do zbawienia. Pomaga cho-
remu w znoszeniu krzy¿a cierpienia,
a czasami przywraca zdrowie. Nie ma
sensu prosiæ ksiêdza, by przyszed³
z olejami �wiêtymi i udzieli³ Sakramen-
tu Chorych temu, który ju¿ umar³. Dla
zmar³ych Ko�ció³ przeznacza obrzêdy
pogrzebowe oraz inne modlitwy.
4. �wiêto Ofiarowania Pañskiego �
z woli Ojca �wiêtego � jest dniem mo-
dlitw za osoby konsekrowane � za sio-
stry i braci zakonnych. W tym dniu
bêdzie zbiórka w ko�ciele na rzecz za-
konów kontemplacyjnych.
5. 3 lutego 2011 roku w ramach �Ra-
dosnego czwartku� przewodnicy
PTTK z okazji miêdzynarodowego
dnia przewodnika organizuj¹ dla dzie-

ci bezp³atn¹ wycieczkê �ladami ma-
³opolskich tradycji i obrzêdów ludo-
wych. Trasa wycieczki Kalwaria Ze-
brzydowska � Lanckorona � Stry-
szów. Wyjazd godz. 9:00 z Placu Ko-
�ciuszki. Zapisy w kancelarii parafial-
nej. Przy zapisie nale¿y podaæ imiê,
nazwisko, adres i PESEL.
6. Prosimy czytelników �Rycerza
Niepokalanej� by w najbli¿szym
czasie odnowili prenumeratê tego
miesiêcznika w zakrystii wp³acaj¹c
35,- z³ na rok.
7. W pierwszy czwartek zapraszamy
na godzinê �wiêt¹ po mszy �w. o godz.
8.00. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii �w.
wynagradzaj¹cej. Dla dzieci szkolnych
Msza �w. o godz. 16:30.
8. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê �w. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy cho-
rych i starszych z Komuni¹ �w.
9. W przysz³¹ niedzielê zbieramy
ofiary na wybudowane 27-g³osowe
organy, a tak¿e na odnowienie stacji
Drogi Krzy¿owej.
10. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II
chcemy siê jak najlepiej przygotowaæ.
Organizujemy sobotnie nowenny dzie-
wiêciu tygodni � pocz¹wszy od 19 lu-
tego,. Nabo¿eñstwo rozpocznie siê
adoracj¹ o godz. 17.30, a nastêpnie
msz¹ �w. o godz. 18.00, na któr¹ ser-
decznie zapraszamy parafian, a tak¿e
poszczególne wspólnoty parafialne
z naszego dekanatu.
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W naszej parafii ksiê¿a rozpoczynaj¹
odwiedzenia rodzin w pierwszym dniu
po �wiêtach Bo¿ego Narodzenia.
Koñcz¹ pod koniec stycznia. Przewa¿-
nie, na jednego z sze�ciu chodz¹cych,
wypada prawie 500 wej�æ. Z powy¿-
szej cyfry 25% z ró¿nych przyczyn nie
nawiedzamy mieszkañ.
Zauwa¿y³em w tym roku wiêksze
zubo¿enie naszych rodzin. Odczuwa-
³em równie¿ w wielu rodzinach du¿e
zmêczenie sytuacj¹ polityczn¹ i gospo-
darcz¹ w naszym kraju. Obserwowa-
³em tak¿e pewnego rodzaju znu¿enie
Ko�cio³em. Ewangelia, Ko�ció³ i wia-
ra nie budz¹ ciekawo�ci. To nudne, nie
ciekawe sprawy. ¯ycie wspó³czesne
przez sw¹ nowoczesno�æ oferuje cz³o-
wiekowi, zw³aszcza m³odemu, du¿o
ciekawych propozycji. Zauwa¿am, ¿e
do�æ czêstym pytaniem u m³odych s¹
s³owa: �Czy ja muszê i�æ? Czy muszê
byæ na nabo¿eñstwach, na spotkaniach
religijnych�. Cz³owiek nie chce byæ
zniewolony � nie musi i dlatego prze-
staje uczêszczaæ. U wielu brakuje �wia-
domo�ci, ze zawsze wiara ³¹czy siê
z mi³o�ci¹. Powoduje ubogacenie cz³o-
wieka. Dodaje ¿yciowych skrzyde³. ks. Infu³at

Jak dudni w Jakubowej studni
Bardzo lubiê wycieczki w Tatry. Co-
raz czê�ciej nawiedzam doliny tatrzañ-
skie. Lubiê jednak patrzeæ na szczyty.
One mnie podnosz¹. Budz¹ mój za-
chwyt. Chodz¹c w tym roku po kolê-
dzie po rodzinach wadowickich � my-
�lê o naszej parafialnej religijno�ci �
porównuj¹c j¹ do dolin tatrzañskich,
jako kszta³towan¹: wygodnie, bez wy-
si³ku i zmêczenia. Dziêki Bogu w tych
dolinach rodzin wadowickich spoty-
kam od czasu do czasu piêkne szczy-
ty. Jest w nich du¿e zaanga¿owanie re-
ligijne, starszego i m³odszego pokole-
nia � rodziców i dzieci. Rado�nie z nimi
rozmawiaæ o tematach religijnych, bo
widaæ, ¿e oni nimi ¿yj¹. Pytaj¹, zasta-
nawiaj¹ siê, nale¿¹ do wspólnot para-
fialnych, maj¹ na nie czas.
Dziêkujê wam Kochani za to, ¿e
w dolinach zwyk³o�ci i przeciêtno�ci
sformalizowanej wiary wadowickiej,
jeste�cie radosnym wo³aniem, ¿e w roku
2011 mo¿na ¿yæ pe³ni¹ Ewangelii
Chrystusa. Za to wspania³e �wiadectwo,
którym karmili�cie mnie podczas ko-
lêdy, �ciskam wasze d³onie.

Dziêkczynne pielgrzymowanie
�Módlcie siê za mnie, za ¿ycia mo-
jego i po �mierci� Ostatni nasz wyjazd
na Apel 16-tego dnia miesi¹ca, by³
bardzo szczególny. Jeste�my pod wra-
¿eniem wspania³ej wiadomo�ci z Wa-
tykanu. Wiadomo�ci oczekiwanej od
dawna. Nasze modlitwy zosta³y wys³u-

chane. Ojciec �wiêty, Benedykt XVI,
osobi�cie dokona beatyfikacji naszego
Rodaka dnia 1-go Maja, w �wiêto Bo-
¿ego Mi³osierdzia,.
Wyje¿d¿amy z ks. Infu³atem Jaku-
bem Gilem, tradycyjnie o 15.45 z Pla-
cu Ko�ciuszki. Jeste�my rado�niejsi ni¿

zwykle. Rozmawiamy o tym wspania-
³ym wydarzeniu. Kiedy ju¿ w Chrza-
nowie dosi¹d¹ do nas nasi stali pielgrzy-
mi (8 osób), rozpoczynamy dziêkczyn-
ny ró¿aniec. Ksi¹dz Infu³at bardzo
piêknie prowadzi rozwa¿ania tajemnic
ró¿añcowych, dostosowuj¹c je do tego
wspania³ego wydarzenia. Tajemnice
przeplatamy �piewem kolêd. Jako� ina-
czej je �piewamy. Tak ¿ywo, g³o�no,
rado�nie. Doje¿d¿aj¹c do Jasnej Góry,
�piewem witamy Maryjê. Na placu
przed szczytem widzimy wysok¹ na 17
metrów choinkê, roz�wietlon¹ siedmio-
ma tysi¹cami �wiate³ek. Kierujemy siê
w stronê szopki, która w tym roku usy-
tuowana jest w czê�ci ogrodu na fo-
sach, a¿ do I-szej stacji Drogi Krzy¿o-
wej. Has³em tegorocznej szopki s¹ s³o-
wa: �w komunii z Bogiem�. Twórca
chce wyraziæ i pokazaæ jedno�æ w Ro-
dzinie, jedno�æ z Ko�cio³em, a przede
wszystkim jedno�æ cz³owieka z Panem
Bogiem. Id¹c do Jezusa w ¿³obku,
przechodzimy przez chatê gromadz¹c¹
wielodzietn¹ rodzinê przy stole, jako
obraz rodzinnej harmonii. Spotykamy
zagrody z ¿ywymi zwierzêtami. Na
godz. 20.15 udajemy siê do kaplicy,
gdzie przed Cudownym Obrazem
ks.Infu³at odprawia Mszê �w. dziêk-
czynn¹. Gor¹co dziêkujemy Maryi za
Jana Paw³a II. Przecie¿ Karol Wojty³a
by³ od lat ch³opiêcych wielkim czcicie-
lem Maryi. Przez ca³e swoje ¿ycie g³o-
si³ wielki hymn Maryi, by³ �Totus
Tuus�. Po Mszy �w. pozostajemy
w Kaplicy, oczekuj¹c fanfar oznajmia-
j¹cych godzinê Apelu. 16-ego stycznia
Zakon Paulinów obchodzi �wiêto Mat-
ki Bo¿ej, Królowej Pustelników. Matki

i Opiekunki Zakonu. Rozwa¿anie ape-
lowe prowadzi³ o. M. Polak. Zakon czci
Maryjê zawsze jako Matkê, Pani¹
i Królow¹, oraz gorliwie szerzy Jej na-
bo¿eñstwo, a tak¿e dzielnie stoi na stra-
¿y u Jej stóp. Dziêkuje te¿ za dar �w.
Paw³a Pustelnika. W tym te¿ dniu mia-
³o miejsce uroczyste zakoñczenie �Pa-
we³ek� � 9-cio dniowej nowenny do
�w. Paw³a Pustelnika z Teb, patriarchy
Zakonu Paulinów.
O Maryjo! Nasza Królowo! Dziêku-
jemy Ci za dar Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, dziêkujemy za ukoñczenie
procesu beatyfikacyjnego. Ty s³yszysz
nasze pro�by, nasze b³agania. Prosi-
my, aby beatyfikacja naszego ukocha-
nego Ojca �wiêtego zjednoczy³a
wszystkich Polaków.
Odje¿d¿aj¹c, ¿egnamy siê z Maryj¹
pie�ni¹: �O Maryjo ¿egnam Ciê�.
W drodze powrotnej naszym zwycza-
jem jest odmawianie �ró¿añca piel-
grzyma�. Dziêkujemy Matce Naszej
za to, ¿e wstawia siê za nami, czuwa
w ka¿dej godzinie ¿ycia. Dziêkujemy
za kap³anów, powierzamy siostry za-
konne, szczególnie siostry Albertyn-
ki, obchodz¹ce 120-lecie, prosimy
o zdrowie dla naszych chorych wspó³-
pielgrzymów i osób poleconych. Jak
zawsze na koniec �piewamy �Panien-
ce na dobranoc�.
Mimo dosyæ du¿ej mg³y, p. Jurek
przed pó³noc¹ przywozi nas szczê�li-
wie do Wadowic. Z okazji �Dnia Bab-
ci�, zosta³y�my obdarowane przez ks.
Infu³ata okoliczno�ciowymi gazetkami.
Do zobaczenia 16 lutego. Mo¿na siê
ju¿ zapisywaæ.

Rozalia Borkowska


